
 

 
  

 
 
 
 
 

 

– 
    



 

   
 

 

  ................................................... التشهد األخري: احلادي عرش 

َ إِالَّ اُهللا وحده ال  ْسمِ بِ  َ ِ َربِّ اْلَعاَملَِني، وأشهد أن َال إِ َّ ِ ِحيِم، اْحلَْمُد  ْمحَِن الرَّ ِ الرَّ َّ ا

ه وأصحابه وسلم  رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آ

  -:تسليًام كثًريا إىل يوم الدين ثم أما بعد

، الركن "دليل الطالب"يف كتابه  َتَعاَىل  َرِمحَُه اهللاُ  ذكر الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي

ايض : احلادي عرش من أركان الصالة فقال هو التشهد األخري، ومر معنا يف الدرس ا

  - :بعض احلديث عنه، وذكر أن هذا التشهد األخري يشمل ثالثة أشياء

ه وسلم، وقراءة التحيات، واجللوس وأفرد صىل اهللا عليالصالة عىل النبي  ه وآ

  .اجللوس يرخص كام سيأيت بعد قليل لفائدة

ايض عن الصالة يف  إن الصالة عىل النبي : ، وقلناعىل النبي وتكلمنا يف الدرس ا

َ {: اقرتاهنا مع التسليم كام يف قوله جل وعال: الصالة ركٌن يف، ودليل الركنية فيه َّ إِنَّ ا

ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا َتْسلِيًام  َا الَّ   .]٥٦:األحزاب[}َوَمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

ه : فقد فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم  ه إذا سلم عىل النبي صىل اهللا عليه وآ أ

وا النبي  ه ال بد من الصالة عليه، فسأ : حديث ابن مسعود وغريه، فقالوا  كام يف وسلم أ

فقولوا  صيل : يا رسول اهللا قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصيل عليك ؟، قال

  .احلديث »عىل حممد

واجبة بل هي ركٌن يف الصالة،  ، يدل عىل أن الصالة عىل النبي »قولوا «: وقوله

ه جيب الصالة عىل النبي  يف  وهذا من مفردات املذهب، وظاهر السنة داٌل عليه أ ي أ

  .الصالة

  -:يف الصالة هلا ثالث صيغ والصالة عىل النبي 

  .وصيغة هي من املسنون لكنها ليست أكمل الصيغ ،وصيغة إجزاء ،صيغة كاملٍ 

  

  



 

  

  

  ................................................. صل عىل حممد: األخري وهو 

ء ، " صيل عىل حممد": ذكرها املصنف يف قوله وهي فهي التي: فأما صيغة اإلجزا

وهو دعاء بمعنى يا ريب أو يا اهللا صيل، وهذا : ""فإذا جاء املرء هبذه الكلامت الثالث

وال غري ذلك، وإنام  "عىل النبي"، وال يلزم أن يقول "عىل حممد"هو الصالة عىل النبي 

  .الثالث فقد سقطت عنه ركنية هذا الركن، فإذا جاء هبذه الكلامت "عىل حممد": يقول

صيٌغ متعددة من حديث ابن عباس ومن  فقد جاء عن النبي  :وأما صفة الكامل

، وكل ما يأيت به العبد من مجيعاحديث ابن مسعود ومن حديث غريهم ريض اهللا عنهم 

  .فإنه جائٌز ومرشوع عىل النبي  ةاإلبراهيميصفة الصالة 

واختريت هذه الصيغة ألهنا أصحها  لكن أفضل الصيغ التي وردت عن النبي  

أسنادًا كام نص عىل ذلك األئمة كأمحد وغريه، وهي التي اختارها الشيخان معًا وهو أن 

 صيل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيٌد جميد،  «: يقول املرء

  .»مد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيٌد جميدوبارك عىل حممد وعىل آل حم

ألن القاعدة عند اإلمام أمحد  التي وردت عن النبي  هذه الصيغة هي أفضل الصيغ 

ه إذا ورد عن النبي : - َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –وكثري من علامء احلديث  أكثر من صيغٍة يف  أ

نا نقول إهنا كلها مرشوعًة وجائزة، وإنام خيتار من هذه الصيغ : ذكر معٍني أو دعاء ونحوه أ

ه هو األدق يف ضبط  أصحها إسنادًا وال ننظر ألكثرها مجال وإنام ننظر ألصحها إسنادًا أل

ه ع ، وسيأيت هلا نظائر مثل االختيار هنا وسبق معناالرواية عن النبي  : ند التسميع يقولأ

، وهذه أفضل الصيغ، وسيأيت إن شاء اهللا بعض ""، من غري "ربنا ولك احلمد"

  .األمثلة بعد ذلك

ه ألن  ، هي دعاء من املرء بذكر النبي " صىل عىل حممد": وقول املرء ورفعة شأ

هو دعاء منهم له وصالة اهللا جل وعال عىل نبيه وعىل أحد من  صالة العباد عىل النبي 

ه  ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه {خلقه هي رفعة شأ َا الَّ َ َوَمالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ َّ إِنَّ ا

ُموا َتْسلِيًام     .]٥٦:األحزاب[}َوَسلِّ



 

   
 

 

بعد اإلتيان بام جيزئ من التشهد األول واملجزئ منه التحيات هللا سالم عليك أهيا النبي 

ورمحة اهللا وبركاته سالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إ إال اهللا وأن حممدا 

  ............................................................ رسول اهللا والكامل مشهور

ه وقدره، ، أي ارفع " صيل عىل حممد" : فنقول د ب"وعىل آل حممد"شأ آل "ـ، واملرا

قياء كام نص اإلمام مالك "حممد   ."املوطأ"يف  - َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –، هم املؤمنون األ

ضا ونص عليه اإلمام أمحد كام يف مسائل عبد اهللا بن اإلمام أمحد عنه   و اختاره أ

ه وسلم عند الدعاء املراد هبا املؤمنون، والدليل عىل ،إن آل حممد صىل اهللا عليه : فقالوا  آ

ئد" ما روى متاٌم الرازي يف كتاب : ذلك ُ  أن النبي «: "الفوا كل : قال ؟ كُسئل من آ

ه يف باب الزكاة فأهنم بنو هاشم، والرواية الثانية»تقي  أهنم بنو هاشم وبنو املطلب: ، وأما آ

د كام تعلمون وإال فاملشهور أهنم بنو هاشم : وهي التي مشى عليها الشيخ موسى يف الزا

  .فقط

ه وسلم ، كل تقي "آل حممد"فإنه يقصد بـ إذًا عندما نصيل عىل حممٍد صىل اهللا عليه وآ

ت تقول يف التحيات السالم عليك : ومؤمن، كام أن السالم يكون عىل املؤمنني مجيعا، فأ

ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني، إذًا فاملعنى فيهام واحٌد أهيا النبي 

  .، واإلمام أمحد وغريهم كثري من أهل العلم"املوطأ"األئمة كاملك يف  صومتفق وكذا ن

قال بعد اإلتيان بام جيزأ من التشهد األول وهذا هو األمر الثاين الذي جيب اإلتيان به 

  -:ألول، وللتشهد األول صفتان كذلك وإن شئت قل ثالثوهو التشهد ا

ٍء، والكامل له صفة هي أفضل الكامل، إذًا تكون صفة كاملة صفة  كامٍل، وصفة إجزا

  .وصفة جمزئة وصفة أكميل وهو أفضل الكامل

ء ، وهذه الصفة -َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –فهي التي أوردها املصنف هنا : فأما صفة اإلجزا

من  ،"، سالٌم عليك أهيا النبيالتحيات هللا": فقت األحاديث عىل إثباهتا وهيهي التي ات

ورمحة اهللا، سٌالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إ إال اهللا وأن "، "أل"غري

  ."دًا رسول اهللاحمم



 

  

  

 .................................................................................  

نظر املؤلف وغريه من الفقهاء إىل األلفاظ التي  :وهذه اجلمل املجزئة وهي مخس

إن هذه اتفقت عليها مجيع الصيغ : اتفقت األحاديث الصحيحة يف التحيات يف إثباهتا فقالوا 

إن هذه اجلمل جيب اإلتيان هبا وما زاد من األلفاظ فإنه مندوب كام سنذكره بعد : فنقول

  .قليل يف صفة الكامل

معاين هذا الدعاء العظيم وهو التحيات نمر عىل بعض  وقبل أن ننتقل لصفة الكامل،

نا نعلم أن املرء إذا ذكر اهللا جل وعال فإنه له ثالث حاالت   -:أل

  .قول لسانهفيتكلم بلسانه وال يفقه قلبه ما ي :إما أن يذكر اهللا بلسانه فقط

وهذا أ كمل الدعاء وأفضله، وصفة أن املرء يذكر  :وإما أن يتكلم بلسانه وقلبه معاً  

اهللا بلسانه وقلبه هو أن يتكلم بلسانه ويستشعر بقلبه معنى هذا الدعاء الذي دعا به، وال 

  .يمكن للمرء أن يذكر اهللا بقلبه إال وقد عرف معاين الدعاء واستشعرها

يذكر : اهللا وإنام نقولأن يذكر اهللا بقلبه فقط، ومل نقل يتكلم بذكر : والدرجة الثالثة

بالقلب هو االستشعار والتفكر يف معاين أسامءه جل وعال   اهللا جل وعال، وذكر اهللا

و اخلطاب النووي وصفاته سبحانه وتعاىل وآالءه، إذ سبق معنا إمجاع العلامء كام  حكاه أ

ه  :والشيخ تقي الدين وهو الذي بنى عليه أهل السنة كالمهم يف إثبات احلرف والصوت أ

ال يكون الكالم كالمًا إال بوجود حرف وصوت فالذكر بالقلب إنام هو التفكر يف آالء اهللا 

  .جل وعال ويف أسامءه وصفاته وليس قوال وليس كالما

ما وطأ فيه : إذًا هناك فرٌق بني الذكر وهناك فرق بني الكالم بالذكر، إذًا  أفضل الذكر

سبحان اهللا، : رء معنى هذا الذكر فإذا قال املرءاللسان معًا وذلك بأن يستشعر املالقلب 

تنزيه اجلبار جل وعال عن النقائص وعام يقوله الناس ويظنون : وعرف أن التسبيح معناه

ء يف قدره أو يف خلقه سبحانه وتعاىل فإن هذا هو التفكر يف هذه  فيه من الظن اليسء سوا

  .اجلملة العظيمة

  



 

   
 

 

...................................................................................  

أي أن احلياة هللا سبحانه وتعاىل، ألن : معناها ،"التحيات هللا": قول املرء يف صالته

الناس إذا أراد أن حييا بعضهم بعضا دعا له بطول العمر أو دعا له باحلياة أو السالمة فيها، 

ه إذا حيا أحدهم اآلخر دعا له بطول العمر أو قال : فقد كان من حتية العرب لبعضهم أ

يت اللعنة أو دعا له بالسالمة ف سنة أو أ   .يف بدنه عشت أ

ا جاء الناس فأرادوا أن يسلموا عىل اهللا   ال، فإن اهللا «:قال النبي  وحييوه و

، أي أن احلياة من "التحيات هللا"إن : ، فمعنى قولنا»التحيات هللا: ال يقال له ذلك وإنام يقال

وهو  اهللا جل وعال وله سبحانه، ولذلك فإن اسامن له سبحانه وتعاىل فيهام احلياة فهو احلي

املحيي، فهو احلي فإن كامل احلياة له سبحانه وتعاىل فحياته سبحانه وتعاىل ال موت فيها 

وال نقص بل كامل احلياة له جل وعال، وهو سبحانه املحيي فيحيي من يشاء ويميت ملن 

  .حياًة كيف ما شاء سبحانه وتعاىل يشاء وهيب ملن يشاء

أي أن  ، سبحانه وتعاىل"تحيات هللال"فإذا استشعرت هذه الكملة العظيمة وهي  

ابتداًء ومنه جل وعال قبضها واهناءها، واحلياة له سبحانه  -سبحانه وتعاىل–احلياة منه 

تطمئن نفسك يف هذه احلياة ويستقر إيامنك ويكمل توكلك واعتامدك  فحينئذوتعاىل كامهلا 

ومهام مر عليك من نواقص فحينئذ هتون عليك الدنيا ، "التحيات هللا"عليه سبحانه وتعاىل

ه لن  فيها ومهام مر عليك من املكدرات فيها فإنك تعلم أن احلياة منه سبحانه وتعاىل وأ

  .يكون فيها يشٌء إال بأمره وقضاءه وقدره سبحانه وتعاىل

، فهذه "الصلوات والطيباتو "ومنه وله سبحانه وتعاىل، ، فاحلياة له"التحيات هللا"إذًا 

ئدة، ومعنى قولنا فاظ "والصلوات والطيبات": من اجلمل الزا و هنا جاءت يف بعض أ ، الوا

و فمعناه ،احلديث وهو من الكامل نا إذا جئنا بلفظ الوا نا عطفنا الصلوات عىل : أل أ

التحيات فكان ذلك من عطف مجلة عىل مجلة والعطف يقتيض املغايرة، فكان هنا ذكٌر زائد 

ام هو يكون من باب عطف ب عطف اخلاص عىل العام وهو النعت، وإنوليس من با

  .املغايرة
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  .، فمعنى أن الصلوات غري التحيات"والصلوات والطيبات": فعندما نقول

د هبا العبادات كلها، فكل عبادة يؤدهيا املرء هللا جل وعال : ، قيل"والصلوات" إن املرا

ك تقول ُقْل إِنَّ {ريب إن كل عبادة آيت هبا فإهنا لك يا: فإهنا تكون له سبحانه وتعاىل، فكأ

ِ َربِّ اْلَعاَملِنيَ  َّ ِ يَاَي َوَممَاِيت  عام[}َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمْ ، وذلك هو توحيده سبحانه ]١٦٢:األ

  .وتعاىل

إذا استشعر املؤمن هذه اجلملة فال يمكن أن يقرتف شيئا يقدح يف إيامنه ويقدح يف 

توحيده أو أن يأيت ولو شيئا يقدح فيه من باب الشكر األصغر أو الكفر األصغر، فإذا أراد 

، أي هللا وحده، فال حيلف إال باهللا وال "والصلوات والطيبات": أن حيلف بغري اهللا قال

وال يدعو إال اهللا وال يستغيث إال باهللا وال يتوكل إال عىل اهللا جل وعال، يستعني إال باهللا 

، أي "والصلوات والطيبات"من يفعل ذلك؟ هو الذي يستشعر هذه الكلمة الطيبة العظيمة 

  .هللا جل وعال

د بـ: ، هللا جل وعال، وقيل"والصلوات الطيبات" ، هي الدعاء "الصلوات"إن املرا

ضا، فإن الد : كام صح عند الرتمذي وغريه عاء هو الصالة، وقد قال النبي وذلك حٌق أ

وإن من أعظم العبادة الدعاء فمن أخلص دعاءه هللا جل وعال ومل  ،»الدعاء هو العبادة«

ُقْل {يدعو غري اهللا سبحانه وتعاىل أحدا فإن ذلك هو الذي أفرد الصالة له سبحانه وتعاىل

يَاَي  ِ َربِّ اْلَعاَملِنيَ إِنَّ َصالِيت َوُنُسِكي َوَحمْ َّ ِ عام[}َوَممَاِيت  ، فإذا دعوت فال تدعو إال ]١٦٢:األ

ت فال تسأل إال اهللا،  ت فسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن يا غالم «اجلبار وإذا سأ إذا سأ

  .»باهللا

املسلم املؤمن الذي يتفكر يف هذه اجلملة حقيقة إذا أراد أن يدعو ال يدعو ملكا وال 

ه ويدعوه ويناديه ويناجيه  ْن {نبيا وال صاحلا وإنام يمد يديه إىل اجلبار جل وعال، فيسأ َأمَّ

وَء    .، هو اهللا سبحانه وتعاىل]٦٢:النمل[}ُجيِيُب اْملُضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ
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د بـ: ، وقيل"والصلوات والطيبات" ، هي الكلامت "الصلوات الطيبات"إن املرا

سبحان اهللا واحلمد وال إ إال اهللا واهللا أكرب وتلك هي الباقيات  :الطيبات املباركات وهي

 :الصاحلات، فإن أفضل الذكر بعد كالم اهللا جل وعال هذه الكلامت األربع فاحفظها

إن هذه الكلامت األربع هي : سبحان اهللا واحلمد هللا وال إ إال اهللا واهللا أكرب، وقد قيل

  ."الصلوات الطيبات"الباقيات الصاحلات وهي 

وعىل العموم، فكل ما قيل يف تفسري هذه الكلمة صحيح، فإن كالم اهللا جل وعال 

والصلوات والطيبات "، محاٌل ألوجه وبعضه يدل عىل بعض وال تعارض بينها وسنة نبيه 

ك تقول"السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته ، وأن "سالٌم عليك أهيا النبي": ، جيوز أ

، بإضافة "السالم": ، ولكن صفة الكامل يف هذا الدعاء أن تقول"السالم عليك": تقول

ك تقول"أل"، ألن "أل"، وبتحليته بـ"أل" ه إن كل ا: ، تدل عىل االستغراق فكأ لسالم أسأ

  .، تدل عىل االستغراق"أل"، فتدعو له بالسالمة، وهذه الـمن اهللا جل وعال لنبينا حممد 

ه جيوز التسليم بالتنكري وبالتعريف لألحياء واألموات معًا،  وهذا احلديث يدل عىل أ

 ي ، إنام هو الستحضار الذهن، ال أن النب"أهيا النبي"، "السالم عليك أهيا النبي": وقولنا

ا تدعو به فإن النبي  ه عليه الصالة والسالم يكون سامعًا  ال يسمع ذلك كام  يسمع أو أ

ك تقولعلم ذلك وال شك فيه، وإنام هو الن هلذا القريب الذي : ستحضار القريب، فكأ

  :أدعوا له، كام تقول

  أمثيلبصبح وما اإلصباح منك ب    **أال أهيا الليل الطويل أال انجيل

ت عندما تقول: فاملقصود من هذا : أن هذا يف لغة العرب املعروف واملشهور، فأ

، وقد كانت سالم ، فإنك تدعو اهللا جل وعال بأن يسلم حممد "السالم عليك أهيا النبي"

فُحِفظ يف بدنه ومل يعتدى عليه  يف حياته بسالمة بدنه، وقد حفظ اهللا بدن حممد  حممد 

ما يصيبه اهللا جل وعال من مرض ونصب يكفر اهللا جل وعال عنه هبا  يف بدنه حتى ُتويف إال

  .سيئاته



 

  

  

....................................................................................  

قيتني «:ولذلك كان من دعاء النبي  دًا ما أ ، » متعني بسمعي وبرصي وقويت أ

ام رواه الرتمذي من حديث ابن عمر، فامت عليه الصالة والسالم ممتعًا بذلك كله، ك

، وقد حفظ اهللا  سلم عرض حممد : ، أي "النبيالسالم عليك أهيا " : وعندما تقول

ُم اهللا وأحلف غري ح : وكعبته انف أما بيت اهللا عرض حممد يف حياته وبعد وفاته، وأ

ه ما تكلم أحٌد يف النبي  أو سبه أو ذمه أو استنقص قدره أو سب أحدًا من عرض النبي  أ

 رتإال قطع اهللا ذكره وجعل شان إِنَّ َشانَِئَك ُهَو {منقوصا يف الدنيا واآلخرةا وجعله ئه أ

َْرتُ    .]٣:الكوثر[}األَ

وأال يستنقصه وأال ينقل خرب  ولذلك فإنه جيب عىل املسلم أن حيفظ عرض النبي 

أو استنقص عرضه  من استنقصه وأال يذكر شيئا من نعت وخرب من استنقص النبي 

} ُروُه َوُتَوقُِّروُه أن نعزره وأن : علينا ، فإن من أوجب حقوق النبي ]٩:الفتح[}َوُتَعزِّ

  .المنوقره، فنوقره ونعطيه قدره عليه الصالة والس

ه إذا ذكر نصيل عليه ونسلم عليه، ومن أعظم قدره: ومن أعظم قدر النبي  ه ما : أ أ

، "لهأشهد أن ال إ إال اهللا وأشهد أن حممدًا عبد اهللا ورسو"بعده ذكر اهللا إال وذكر النبي 

بعتها بشهادة النبي   فيه أحد، وذلك فخٌر ال يتابع النبي  فإذا شهدت باهللا جل وعال أ

ه ال يستنقص يشء من أن من أعظم توقري النبي : فدل ذلك عىل   .هأ

ه قد  روي يش: يف سريته -َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –ولذلك ذكر ابن هشام   ٌء من أشعار أ

ويف استنقاص آل بيته من بني هاشم،  العرب وذكرت العرب أشعارًا يف استنقاص النبي 

  .وال جيوز روايتها، ولذلك طويت وما رويت: قال

فال جيوز رواية يشء من الشعر فيه استنقاص ألحد من بني هاشم، ألن استنقاص 

ُُكْم َعَليِْه َأْجًرا {: ، ولذلك قال اهللا جل وعالاستنقاص للنبي  قرابة النبي  ُقْل ال َأْسَأ

َة ِيف اْلُقْرَبى َودَّ    .]٢٣:الشورى[}إِالَّ اْملَ

  



 

   
 

 

..................................................................................  

  -:فهذه اآلية هلا معنيان كالمها صحيح، وأحد هذين املعنيني

بتي، فمن مودة النبي : أي كم أن تردونني يف قرا عليه  أال يستنقص يف نفسه أسأ

بته من بني هاشم وغريهمالصالة والسال   .م وال يف أهله وأزواجه وال يف قرا

، هذه جاءت يف بعض األلفاظ دون "السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته"

تدعو  ، عندما تدعو للنبي "السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني"، "وبركاته"بعضها أي 

ا قال النبي  : هذا الدعاء، قال بعد ذلك لعباد اهللا الصاحلني يف مجيع األرض، وذلك 

ك إذا أديت حق اهللا ا ، فإذا استشعرت أهي»أصابت كل عبد صالح هللا جل وعال« املسلم أ

ك من عباد اهللا الصاحلني فاعلم أن كل صالة يصليها  جل وعال وصدق عليك وصف أ

  .بالرفعةسالمة ويدعو لك باحلفظ ويدعو لك املسلم يدعو لك بال

خصا من املسلمني يدعو لك ؟، وما ذاك إال ، كم ش"وعىل عباد اهللا الصاحلني"

بدخولك يف هذا الوصف، إذًا احرص عىل أداء فرائض اهللا جل وعال فإن الصالح من عباد 

ى بفرائض اهللا جل وعال عىل وجهها ثم حتبب إليه بالنوافل،  اشهد أن ال إ إال "اهللا من أ

ء الواردة كام ذكرها املصنف "اهللا وأن حممدًا رسول اهللا َرِمحَُه اُهللا –، هذه هي صفة اإلجزا

" : املشهورة وقد ذكرهتا قبل قليل وهي أن تقول الصيغة، وأما صفة الكامل فقد ذكر -َتَعاَىل 

، زيادة " وبركاتهالتحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا

السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إ إال اهللا وأشهد أن حممداً "وبركاته، 

  .، وهذه هي صفة الكامل"عبده ورسوله

، وجاء غري ذلك من اجلمل، لكن "الزاكيات"زيادة  جاء يف حديث ابن عباس 

أفضل الصيغ ما ذكرهتا لك قبل قليل ألهنا أصحها إسنادًا وهي التي اتفق الشيخان عىل 

ُه اُهللا َتَعاَىل –روايتها، وقد ذكر ابن نرص اهللا البغدادي  ثالثة ، "حاشيته عىل الفروع"يف  - َرِمحَ

  .ودرايةعرش وجهًا يف ترجيح هذه الصيغة عىل غريها روايٍة 

  



 

  

  

عرش اجللوس له وللتسليمتني فلو تشهد غري جالس أو سلم األوىل جالسا والثانية غري  الثاين

  .السالم عليكم ورمحة اهللا: وهو أن يقول مرتني  .التسليمتان: الثالث عرش   .جالس مل تصح

  -:"الثاين عرش من أركان الصالة":قال الشيخ

، أي جيب أن تكون "وللتسليمتني"، ، أي بالتشهد والصالة عىل النبي "اجللوس له"

التسليمتان حال اجللوس فال يصح التسليم عندما يقوم من جلوسه، فإذا سلم غري جالس 

، بأن قام ثم "غري جالس فلو تشهد": فإن تسليمه ليس بصحيح فتبطل صالته حينذاك، قال

لصالة أن إن صالته غري صحيحة ألن من ركنية ا: سلم أو وهو متحرك يف صالته فنقول

  .يكون جالسا وقت التسليم

ا ؟ ألن الفرائض وكذا "أو سلم األوىل جالسا والثانية غري جالس مل تصح": قال  ،

ه مل يثبت أن النبي النوافل عىل التحقيق جتب فيها تسليمتان وال جتزء تسليمة واحد  ة أل

  .سلم تسليمة واحدة

، »سلم تسليمة واحدة أن النبي «: وأن ما جاء من حديث عائشة ريض اهللا عنها

: ، شاذة بل منكرة ونص عليه مجع من أهل العلم متقدمني، وإنام احلديث»واحدة«فزيادة 

األوصاف فتدل عىل ، وهذه نكرة، والنكرة يف سياق اإلثبات تفيد عموم »فسلم تسليمة«

  .الواحدة وعىل األكثر، فال يلزم بتخصيصها بواحدة

  -:"الثالث عرش من أركان الصالة":قال

د بالتسليمتني هو أن يقول"التسليمتان": قال  السالم عليكم ورمحة اهللا، وأن : ، واملرا

وسيأيت بعد قليل صفة االلتفات فيه، وإنام  ،االلتفات يف التسليم فإنه سنة وليس بواجب

أن ينقص عن ذلك ولو  جيزئالسالم عليكم ورمحة اهللا، وال : جيب عىل املرء أن يقول

، فلو أن "السالم عليكم ورمحة اهللا"وهو أن يقول مرتني  :بحرف، ولذلك يقول املصنف

ورمحة "ذلك بتسليمه بل جيب أن تزيد  جيزئمل : السالم عليكم وسكت نقول: قال امرأً 

ه مل يعرف ومل يثبت بل ومل يرىض أن النبي "اهللا   .سلم بأقل من ذلك ، أل

  



 

   
 

 

  .......... وبركاته ويكفي يف النفل تسليمة واحدة وكذا يف اجلنازة: واألوىل أن ال يزيد 

ضا: قال لو أن امرأً : األمر الثاين غري صحيح، بل ال : سالٌم عليكم ورمحة اهللا، نقول أ

، -م اُهللا َتَعاَىل َرِمحَهُ –التنكري يف هذا التسليم، كذا نص الفقهاء  جيزئبد م التعريف وال 

ام ، مل ترد يف أغلب الدواوين وإن"وبركاته"ألن لفظ ، "وبركاته :واألوىل أن ال يزيد": قال

  .وردت يف بعض نسخ سنن أيب داود

إن الثابت يف سنن أيب داود عدم هذه اللفظة، والثابت إنام : قال بعض علامء احلديث 

م : هو نفيها، ولذلك قال العلامء إن األوىل أن ال تزيد هذه اجلملة، فاألفضل واأل

يت هبا جائز ألهنا رويت "وبركاته"أن ال تقول يف سالمك : واألكمل وكام ذكرت ، وإن أ

أن ال تثبتها ألهنا ليست ثابتة عىل التحقيق :  داود ولكن األوىل لكم قبل قليل يف سنن أيب

  .هنا باقيهاوإنام هي مدرجة من بعض الرواة يف بعض النسخ 

يف  -َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –، اختلف العامء "تسليمة واحدة ويكفي يف النفل" : الشيخقال 

ه : ذكر املصنف هنا النفل، هل جتزئ فيه تسليمة واحدة أم ال بد من تسليمتني ؟، وقد  أ

: جتب تسليمة واحدة استدالال بام روي من حديث عائشة الذي ذكرته لكم قبل قليل، قالوا 

فيحمل عىل النفل دون الفريضة، ولكن الذي عليه املحققون وهو ظاهر ما يف املنتهى 

ه مل يثبت عن النبي : ن املتأخرينواعتمده كثري م ه ال بد من التسليمتني معا أل إال  أ

ه سلم أقل من تسليمتني: بذلك احلديث وذكرته لكم قبل قليل وعرفنا توجيهه ومل يسلم  ،أ

  .بتسليمة واحدة فدل عىل وجوب التسليمتني معًا، فيجب التسليمتان معاً 

ه قال وقد جاء عن النبي  فدل عىل وجوهبام ، »ثم سلم تسليمتني «: ذلك الرجل أ

  .معاً 

إذًا فالتحقيق وهو الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين الفتوحي املرصي يف كتابه 

ه جيب تسليمتان، وهو ظاهر ومشى عليه كثري املتأخرين: "منتهى اإليرادات"    .أ

  

  



 

  

  

األركان كام ذكرنا فلو سجد مثال قبل ركوعه عمدا بطلت وسهوا ترتيب : الرابع عرش 

  ........................................................... لزمه الرجوع لريكع ثم يسجد

وغريه  :يد العنايةجتر"عليه ابن اللحام الدمشقي يف  ما مشىعىل لكّن املصنف مشى 

إنام سلم  ألن النبي ، " وكذا يف اجلنازة": ، قال"ويكفي يف النفل تسليمة واحدة" :فقال

  .تسليمة، وسيمر معنا إن شاء اهللا يف كتاب اجلنائز

أي جيب  ،كام ذكرنا "ترتيب األركان" أي من أركان الصالة،، "الرابع عرش: "قال

م ثم بقراءة الفاحتة  ترتيبها فيأيت املرء بالرتتيب السابق ويبدأ بالقيام ثم يكرب تكبرية اإلحرا

فلو " : ذكرها املصنف ومرت معنا قبل قليل، قالثم يركع ثم يرفع منه ثم يأيت باألركان كام 

أي ، "عمدًا بطلت":، أي بأن قّدم ركنا عىل آخر، فحينئذ يقول"سجد مثال قبل ركوعه

ه ترك ركنا عامدًا فيه ويكون ذلك من باب العبث واإلحداث يف  بطلت الصالة كلها أل

  .دين اهللا جل وعال

من عمل عمال ليس «:قال أن النبي : وقد صح من حديث عائشة ريض اهللا عنها

يف الصالة بأن قدم السجود عىل فهذا متعمد خمالفة هدي النبي ، »عليه أمرنا فهو رد

، بأن يكون ساهيا فسجد قبل أن يركع، "وسهواً ": بطلت صالته، قال: الركوع فنقول

لسجود الذي قدمه يكون بأن يرجع فريكع، وا إىل الركن الذي فاته،"لزمه الرجوع":قال

  .باطال

ه سجد ثم رفع من س إذاً  ثم سجد جوده كل يشء قّدمه عىل حمله يكون باطًال، فلو أ

جيب عليك أن تنتصب قائام ثم هتوي لركوعك ألن هول : مرة أخرى ثم تذكر فنقول

  .الركوع ركٌن ثم تأيت بعد ذلك بباقي األركان، وال جيوز لك أن تعتد بام قدمته سهوا 

   



 

   
 

 

  .....................ة برتكها عمدا وتسقط سهوا وجهال وواجباهتا ثامنية تبطل الصال

م سنة وقول   م لكن تكبرية املسبوق التي بعد تكبرية اإلحرا سمع : التكبري لغري اإلحرا

سبحان ريب : اهللا ملن محده لإلمام واملنفرد ال للمأموم وقول ربنا ولك احلمد للكل وقول 

بني السجدتني  يلالسجود وربى اغفر  يفوسبحان ربى األعىل مرة  الركوعالعظيم مرة يف 

  .عىل غري من قام إمامه سهوا واجللوس له والتشهد األول

ُه اُهللا َتَعاَىل –بدأ الشيخ  : الة وسننها، فبدأ بواجباهتا فقالبذكر واجبات الص -َرِمحَ

من باب العدد  -َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –، وقد مر معنا أن كل ما يذكره العلامء "وواجباهتا ثامنية"

واملحذورات وغري ذلك من األمورإنام يكون دليلها االستقراء يف األركان والواجبات 

النصوص فام وجدوه ال يسقط سهوا وال  – َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –للنصوص ، فيستقرأ العلامء 

عمدا عّدوه ركنا أو فرضا، وما كان منه يسقط سهوا أو عند اجلهل به إىل بدل أو غري بدل 

  .اجبا، وما سقط عند العمد به من غري بدل فيكون سنةوال يسقط حال العمد به فيعدونه و

ء دليل كام نص عىل  إذًا فالدليل عىل أن الواجبات ثامن إنام هو االستقراء، واالستقرا

والتحقيق عند علامءنا أن االستقراء : صوله وغريه، قالذلك علامء األصول كابن مفلح يف أ

، "الصالة برتكها عمدا وتسقط سهوا وجهالوواجباهتا ثامن تبطل ": دليل يف ذاته، قال

كام سيمر معنا بعد قليل ترك بعض هذه  أن النبي : والدليل عىل أهنا تسقط سهوا وجهال

، بدأ "التكبري بغري اإلحرام": ، قالالواجبات ومل يعد الصالة وإنام جربها بسجود سهو 

ُه اُهللا َتَعاَلي–املصنف  ويسميه  وهو التكبري بغري اإلحرامبذكر أول الواجبات  - تعاىلَرِمحَ

  :بتكبريات االنتقال، فإن التكبري يف الصالة نوعان - َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –العلامء 

تكبري هو ركٌن يف الصالة وهو تكبرية اإلحرام، وسبق معنا إن من رشط تكبرية 

م أن يكون املرء قائام   .اإلحرا

  

  



 

  

  

....................................................................................  

ل، وتكبري االنتقال  هو الذي يكون بني هو تكبري االنتقا: النوع الثاين من التكبري

األركان، فكل تكبري يكون بني ركنني فعليني من أركان الصالة كالقيام والركوع أو الركوع 

واالعتدال أو القيام والسجود ونحو ذلك فإن هذا التكبري يكون واجبًا وليس ركنا، 

ه واجٌب وليس بركن مرة صىل فقام من الثانية إىل الثالثة  إن النبي : نقول والدليل عىل أ

 ّ يف هذا األمر ثالث  مل يرجع وإنام سجد سجود السهو، وقد ترك النبي  النبي  هَ بِ ا نُ ثم 

  -:واجبات

ه ترك اجللوس للتشهد األول: الواجب األول   .أ

ه ترك قراءة التحيات فيه: الواجب الثاين   .أ

ه ترك: الواجب الثالث ن تكبرية االنتقال ؟ تركها النبي  تكبرية االنتقال،أ ، فدل أ

ذلك عىل أن تكبرية االنتقال من تركها سهوا أو جهال فإنه جيربها بسجود سهو اقتداء 

  .فهي من واجبات الصالة بالنبي 

ه جيب أن يأيت املرء فيه بلفظ التكبري وال جيزئ غريها بل  تكبرية االنتقال مّر معنا أ

اهللا األعظم، بل جيب : اهللا األكرب، وال جيزئ فيه: وال جيزئ فيه اهللا أكرب،: جيب أن يقول

ً عنها كأن يكون أعجميا فيأيت بمعناها بلغته : أن يقول اهللا أكرب إال أن يكون املرء عاجزا

ة األوىل   .فحينئذ جيوز، وهذه املسأ

ة الثانية عىل سبيل الوجوب ؟، وقت  االنتقالما هو وقت اإلتيان بتكبرية: املسأ

عىل سبيل الوجوب ألن السنن يف تكبرية االنتقال سيأيت بعد قليل،  اإلتيان بتكبري االنتقال

ة فإنه خيطأ فيها كثري من خاصة الناس  - َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –ذكر العلامء  وانتبه هلذه املسأ

  .ناهيك عن عامتهم

  

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

ه جيب أن تكون تكبرية االنتقال بني الركنني ألن : - َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل –ذكر العلامء  أ

أمر الصالة أمٌر عجيب فام من موضع فيها إال وفيه ذكٌر مرشوع، فعند القيام يرشع القراءة 

أو االستامع لإلمام إذا كان يقرآ ويف الركوع التسبيح ويف السجود التسبيح ويف االعتدال 

  .بني األركان: كان يرشع التكبري، إذًا حملهاالتسميع ونحو ذلك ويف االنتقال بني األر

بعض : هبا بني الركنني فصالته باطلة، صورة ذلك أن من مل يأت: وقد ذكر العلامء

ى بالتكبري: الناس إذا أراد أن هيوي لسجوده أو أن يركع يقول ن ؟  ،اهللا أكرب ثم يركع، فأ أ

يت بالذكر يف غري حمله وليس جمزئ لك، جيب أن : وليس هذا حملها، فحينئذ نقول قائام أ

  .يكون بني الركنني

ه ولو كان بعض الكلمة بني : وعىل التحقيق وهو الذي اعتمده املحقق والعلامء  أ

يعثر جدا عىل الشخص أن يأيت بكامل : الركنني وعىل األقل ولو بعض الكلمة ألهنم قالوا 

يت بأوهلا عىل األقل أو بأخرها بني الركنني أجزئك الكلمة بني  الركنني ويعرس دائام، فلو أ

قد نص عىل وجوب أن تكون بني : ، كذلك"املحرر"، ويف "اهلداية "يف وإال فإن املجد 

ه جيب أن تكون بني الركنني ولو : بل الصحيح ،وليس كذلكالركنني وأن تستوعم بينهم أ

  .الكل يأخذ حكم بعضها ألن البعض

لكن هناك  أشياء بعضها يأخذ حكم  ،عندنا قاعدة التبعيض وهو قاعدة طويلة جدا

يت ببعض  كلها، وهناك أشياء بعضها ال يأخذ حكم كلها، والتكبري من النوع األول فإذا أ

يت به قبل املحل أو بعد املحل فصالتك غري  التكبري بني الركنني أجزئك، وأما إذا أ

صحة صالته  صحيحة، وانتبه هلذا األمر فصالتك غري صحيحة، لكن لو كان املرء جاهال

ه قال اذا من كالم املصنف ؟ أل إن فالن يعذر : ، فنقول"تسقط سهوا وجهال" : أم باطلة، 

هلذه  ا انتبهوباجلهل ولكن جيب أن يعّلم وأن ُينبه وأن ُحيذر فإنه بذلك قد يكون ترك واجبا، 

ة فهي خطرية   .املسأ

  



 

  

  

  ......................................... لكن تكبرية املسبوق التي بعد اإلحرام سنة

اإلمام مالك والشافعي اإلمام أيب حنيفة و: وقد ُحكي اتفاق علامء املذاهب األربعة

  .أهنا تكون بني الركنني، بل ُحكي اتفاقا لعموم املسلمني: - رمحة اهللا عليهم-وأمحد

هناك موضٌع تسقط فيه تكبرية االنتقال، هناك موضع ال جيب فيه تكبرية االنتقال، 

، انظر معي وهذه "لكن تكبرية املسبوق التي بعد اإلحرام سنة": وذكرها املصنف يف قوله

ة مهمة وال تنعقد  وذكرهتا باألمس حينام يدخل املسبوق مع اإلمام واإلمام راكع: مسأ

م: صالتك إال هبا م، و تكبرية اإلحرا رشطها أن تكون  جيب وجوبًا أن تأيت بتكبرية اإلحرا

اهللا أكرب، هذه : فتكرب وطبعا رفع اليدين سنة وسيأيت بعد قليل، قتول: اهللا أكرب: قائام فتقول

  .أن تكون قائام: ال تنعقد صالتك من غري أن تأيت هبا، ومن رشط الركنركٌن و

هو تكبرية االنتقال لكي تركع مع اإلمام واإلمام : بعد هذا الركن، هناك أمر ثاين

وهذه التكبرية الثانية تدخل يف التكبرية األوىل فيسقط وجوهبا وإال : راكع، يقول العلامء

عاة خلفإنه يستحب اإلتيا ألن بعض العلامء يرى وجوهبا، لكن الف بعض العلامء ن هبا مرا

م فتقول :التحقيق اهللا أكرب وتركع، : أهنا ليست بواجبة فإنه يدخل مع اإلمام بتكبرية اإلحرا

م ثم تقول يف الطريق: لكن األفضل  أن تقول   .اهللا أكرب: اهللا أكرب بتكبرية اإلحرا

م، والتكبرية الثانية وبناءعىل ذلك، فيجب إذا كربت أن تكون نبيتك  نية تكبرية اإلحرا

ك شخص  تصبح حكم الندب ومندوب إليها وليست بواجبة، إذًا تكبرية االنتقال إذا سأ

أموم   وقال إهنا تصبح سنة أو غري واجبة يف موضع واحد، ما هو هذا املوضع ؟ إذا دخل ا

  .للركوع اهلويبري مع اإلمام حال كونه مسبوقا واإلمام راكع فحينئذ ال جيب عليه تك

دخل مع اإلمام وهو راكع فكرب للركوع ومل يكرب تكبرية أ لو أن امر: انظروا معي

والتكبري للتحريم وحتريمها التكبري،  ال باتفاق، ال تصح: اإلحرام، صحة صالته ؟ نقول

وأما الذي سقط هو تكبرية االنتقال فالضعيف يسقط وأما القوي ال يسقط، فيدخل 

م فدخلت العمرة يف احلج ومل يدخل الصغري يف ال كبري ال العكس وهذه قاعدة مثل اإلحرا

  .احلج يف العمرة إال يف الفوات فإنه ألجلل التحلل



 

   
 

 

  ...............................سمع اهللا ملن محده لإلمام واملنفرد ال للمأموم: قول و

فأما ، "وقول سمع اهللا ملن محده لإلمام واملنفرد": - َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –قال الشيخ 

كام ثبت من حديث عائشة وأيب سعيد  أن النبي : الدليل عىل أن التسميع واجب فدليله

سمع اهللا : إنام جعل اإلمام ليؤتم به فإذا قال«:وعبد اهللا بن عمرو وغريهم، قال النبي 

فدل عىل أن التكبري والتسميع ، »ربنا ولك احلمد، وإذا كرب فكربوا: ملن محده، فقولوا 

ه يأخذ حكمه يف شبيه حمله  وهو االنتقال بني واجبان، والتسميع بدل عن التكبري أل

  .األركان، والبدل يف األصل يأخذ حكم مبدله فيدل عىل أهنام واجبان

دنا بالتسميع ، "سمع اهللا ملن محده":أن يقول اإلمام واملنفرد: إذًا التسميع ومرا

فالتسميع واجٌب وعرفنا دليله، وما هو حمل التسميع ؟ حمله حمل التكبري، وما هو حمل 

سمع اهللا ملن ": بني الركنني فيقول ن املرء ، إذا كابني الركنني التكبري ؟ يف االنتقال

أموم ال يرشع له أن  ،"وسمع اهللا ملن محده لإلمام واملنفرد ال للمأموم": قال،"محده فا

  ".يسمع

سمع اهللا :وإذا قال اإلمام«:قالنبي أن الانظر ماذا قال النبي،  :والدليل عىل ذلك 

أمومني،أي »ا ملن محده، فقولو فدل عىل  وهو أمر، »فقولوا «، »احلمد ربنا ولك: فقولوا «،ا

أموم إنام يقول وهذا مل يقول به إال الشافعية، : ربنا ولك احلمد وال يسّمع، فإن قيل: أن ا

هو أفصح من نطق بالضاد  إن النبي : إن التسميع معاد وهو مفهوم فنقول: فإن قيل

والتحميد واجٌب ، »إذا كرب فكربوا«:يقولفهو أعلم،وأفصح من تكلم بالعربية من اخللق 

احته، ، فهذه من فص»سمع اهللا ملن محده: سمع اهللا ملن محده، فقولوا : إذا قالف«عىل اإلمام،

ُه اُهللا َتَعاَىل –ولذلك فإن اإلمام النووي  ة، قال -َرِمحَ وقد قال اإلمام : ا ذكر هذه املسأ

و مذهبي، وقد صح احلديث نصا عىل أن إذا صح احلديث فه: -َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –الشافعي 

أموم إنام يقول   .ربنا ولك احلمد وال يسّمع: ا

  

  



 

  

  

ع وسبحان ربى وسبحان ريب العظيم مرة يف الرك: مد للكل وقول وقول ربنا ولك احل

  ................................................................... السجود يفاألعىل مرة 

أموم حيمد هللا وال يسمع، انظر لفقه النووي : إذًا فمذهب الشافعي َرِمحَُه اُهللا –أن ا

أموم ال  أن: ، إذًا املقصود-رمحة اهللا عليهام–يف فهمه لكالم اإلمام الشافعي  -َتَعاَىل  ا

  .ربنا ولك احلمد كام أخرب بذلك نبينا األكرم : سمع اهللا ملن محده، وإنام يقول: يقول

ربنا ولك " ، أي  ربنا ولك احلمد، وهذا هو  الواجب"ربنا ولك احلمد: "وقول

أموم فاجلميع يقول"احلمد ، وعرفنا دليله قبل "ربنا ولك احلمد: "، لإلمام واملنفرد وا

ه ورد عن النبي ، "ربنا ولك احلمد" :قليل، وهذه إنام جيب فيها أن تقول هذه الكلمة أل

:»وورد»ربنا ولك احلمد«: وورد، »لك احلمدربنا «: وورد ،» ربنا ولك احلمد ، :

و وتركهاضافة وبرتكها، وبإ، "" ، بإضافة» ربنا ولك احلمد«   .الوا

كلها ثابتٌة يف الصحيح وغريه، وأفضل هذه الصيغ هو أصحها إسنادًا وهذه  أربع صيغ

طريقة فقهاء احلديث، وأصحها إسنادًا كام قال البخاري وأمحد وغريهم وهي التي ذكرها 

، وهذه أصحها "ربنا ولك احلمد" :املصنف وهي أن يقول املرء ّ ، بذكر الواو دون 

إسنادا وإال فإن الصيغ األربعة مجيعا كلها جائزة وهي من اختالف التنوع وهذا من رمحة 

  .اهللا جل وعال بنا، لكنها اصحها إسنادًا ذلك

مرة يف  حان ريب العظيمسب: وقول": قالللكل، ، "ربنا ولك احلمد"يقول  :قال

  -:، الدليل عىل وجوهبا"سبحان ريب األعىل مرة يف السجود" :ويقول، "الركوع

ويف آخر سورة ، ]١:األعىل[}َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَْعَىل {:ا نزل قول اهللا : نقول

قعة اجعلوها يف ركوعكم «:، قال النبي ]٧٤:الواقعة[}َفَسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعظِيمِ {: الوا

  .فدل عىل الوجوب فيها ،»مواجعلوها يف سجودك

والوجوب يتحقق بمرة، وال يكون التكرار إال بدليل، فدل عىل أهنا جتب مرة فمن 

   .تركها عامدًا بطلت صالته وناسيًا جربها بسجود سهو

  



 

   
 

 

  .............وربى اغفر ىل بني السجدتني والتشهد األول عىل غري من قام إمامه سهوا 

م،  ، أي مرة واحدة"وقول رب اغفر يل بني السجدتني" :قال وإن زاد ثالثا فهو األ

ة مبطٌل أن تذكر بني السجدتني دعاًء : الفقهاء يقولونال يرشع ، بل إن  - :وانتبهوا هنا مسأ

رب اغفر يل «:غري مرشوع، فإنام يرشع يف اجللسة بني السجدتني أن تدعوا باملغفرة فتقول

، كام جاء من حديث ابن عباس، أو تقول كام جاء من حديث »رب اغفر يل رب اغفر يل

فاظ، كام يف »اغفر يل وارمحني وعافني واجربينرب «:حذيفة  بعض أ

  .،مخسة مجل وهذه هي التي وردت»وارزقني«احلديث

لدي، نقول: بعض الناس يقول له هو املنع : رب اغفر يل ولوا غري مرشوع وأقل أحوا

ة، األصل إن مل يكن بطالنه كام قال بعض أهل العلم أن ما بني السجدتني : وستأيت املسأ

  -:وثالثة أحيانا الصالةليس موضع دعاء مطلق، موضع الدعاء املطلق موضعات 

  .هو موضع السجود: املوضع األول

  .قبل السالم وبعد الصالة عىل النبي : املوضع الثاين

  .عند القنوت، وسيأيت إن شاء اهللا يف حمله: املوضع الثالث

إن التشهد األول وهو  :، يقول"والتشهد األول عىل غري من قام إمامه سهوا : " قال

ءة التحيات واجٌب إال ، :  يف حالة واحدةقرا جيب عليه أن يتابع إمامه، إذا قام اإلمام سهوا

واملرء إذا سهى يف صالته كام جاء يف حديث املغرية وغريه فله ثالث حاالت إذا تذكر، 

  -:وسنتكلم عنها يف الدرس القادم إن شاء اهللا يف سجود السهو غداً 

ناء الطريق، فحينئذ يرشع: احلالة األوىل له الرجوع إىل اجللوس يعني  أن يتذكر يف أ

  .قبل أن يقوم وقبل أن يرشع يف الركن الذي بعده، فيرشع له اجللوس

  .وقبل أن يقرأ الفاحتة فحينئذ يكره له الرجوعأن يستتم قائًام : الثانيةاحلالة 

ءة الفاحتة فيحرم عليه : احلالة الثالثة إذا استتم قائام ورشع يف ركن منفصل بعد وقرا

ةالرجوع،    .وإذا رجع بطلت صالته، انتبهوا هلذه املسأ

  - :إذًا من نيس التشهد األول له ثالث حاالت



 

  

  

  .......................................................................س لهولجلوا

  .إذا كان مل يستتم قائام فحينئذ جيوز له الرجوع: األوىل

ءة الفاحتة فاحلكم: الثانية   .يكره له الرجوع: إذا استتم قائام ومل يرشع بقرا

فاحلكم حيرم عليه الرجوع وإن رجعت ده وهو الفاحتة، الركن املستقل بع: الثالثة

  .بطلت صالته

هة كام مّر معنا سقط : اإلمام إذا استتم قائًام وُنبه فلم يرجع وجوبا أو عىل سبيل الكرا

أموم املتذكر أن التابع تابع : يسقط من باب التبع، وهذه داخلة يف قاعدة: عنه، وكذلك ا

ة التي يسقط فيها التشه   .د األولأي يسقط عنه، هذه املسأ

  .، أي جيب اجللوس عند التشهد األول"س لهولجلوا: "قال

   



 

   
 

 

  ...منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه ءيشأقوال وأفعال وال تبطل الصالة برتك : وسننها 

ُه اُهللا َتَعاَىل –بدأ املصنف  أن السنن يف الصالة : بذكر سنن الصالة، وقد ذكر-تعاىل َرِمحَ

  - :نوعان

ٍل أو أن تكون سنن أفعال   .إما أن تكون سنن أقوا

وبّني املصنف ذلك ألن األركان يف األصل أهنا أفعال، كل األركان األصل فيها أفعال 

  - :ا أو ركننيإال ركن

ءة الفاحتة، فإهنا قولية: فالركن األول   .هو قرا

م، ألن : ثاينالركن ال ه ليس قول فقط بل هو قول مع فعل وهو تكبرية اإلحرا احلقيقة أ

م ليس قوال للفظ  ، فقط، بل إن معها عمل وهو عمل القلب وهو "اهللا أكرب"تكبرية اإلحرا

  .رد التلفظ هبذه الكلمة ليست ركناالنية وهو الدخول يف الصالة، فإن جم

ركٌن يف الصالة كام مر معنا وهو قوٌل بال نية هو التسليم، فإن التسليم : الركن الثالث

  .كام سيأيت إن شاء اهللا

   .، ولو تعمد وهذا واضح"عمداً رتك يشء منها ولو وال تبطل ب" :قال

أن سجود السهو : سيمر معنا إن شاء اهللا يف درس الغد، "ويباح السجود لسهوه" :قال

أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مندوبا وأحيانا يكون مباحا وهو لرتك السنن وأحيانا 

يكون حمرمًا إذا مل جيد له موجب فمن سجد سجود سهو قبل السالم يف موضع حمرم بطلت 

أن ترك السنن : لفقهاء هناصالته وأحيانا يكون مكروها، ومتى يكون مكروه ؟ ذكر ا

  - :نوعان

ءة ونحوها فإن سجود  إن كان املرء مواظبا عىل املحافظة عىل السنة كاجلهر يف القرا

  .السهو ألجله مباح

ظب عليها كزيادة التسبيح يف الركوع والسجود فإن  أما إذا كان يف السنة مما ال يوا

ة، وهذا هو التحقيق يف هذه سجود السهو ألجله مكروه   .املسأ

  



 

  

  

سبحانك  وبحمدك وتبارك : قوله بعد تكبرية اإلحرام  :فسنن األقوال أحد عرش 

  ....................................................... اسمك وتعاىل جدك وال إ غريك

  -:ترك السنن نوعان

ءة الفاحتة لإلمام ونحوها  إن كان السنة مما يواظب عليها كاجلهر بالتكبري واجلهر بقرا

  .فيباح هلا سجود السهو

ظب عليها عادة كزيادة التسبيح ونحو ذلك فإنه يكره هلا  السنةوأما إن كان يف  مما ال يوا

  .سجود السهو

ة، وسيأ   .يت إن شاء اهللا يف درس الغدهذا هو التحقيق يف املسأ

ُه اُهللا َتَعاَىل - بدأ املصنف ، أفضلها "سنن األقوال أحد عرش" :بذكر السنن، فقال -َرِمحَ

سبحانك  وبحمدك وتبارك اسمك وتعاىل جدك وال : قوله بعد تكبرية اإلحرام":قال

  .، هذا يمسى بدعاء االستفتاح"إ غريك

نحٌو من سبع صيغ وكلها مرشوعة، وهذه الصيغة التي أوردها  وقد ورد عن النبي 

ُه اُهللا َتَعاَىل – املصنف ئض هذا  -َرِمحَ هي أفضلها يف الفرائض، أفضل هذه الصيغ يف الفرا

فقد ثبت يف الصحيح من حديث : الدعاء الذي ذكره املصنف يف صالة الفريضة، أما النافلة

 جربيل وميكائيل «: كان إذا أراد أ ن يقوم الليل فمرة قال أن النبي :عيل وغريه

فيل   .، هذه كانت يف النافلة» باعد بيني وبني خطاياي«: يانا يقول، وأح»وارسا

يت بغري األدعية جائز، والدليل : وأما الفريضة فإن السنة أن تدعو هبذا الدعاء وإن أ

كان يرسل  هو أن عمر بن اخلطاب : عىل أن هذا الدعاء هو األفضل يف الفريضة

ىل أن عمر ال يقيض يشء البلدان يأمرهم بذكر هذا الدعاء، فدل ذلك ع وجلميعصار لأل

  .إال بسنة

ا بكر : الصحابة من تعظيمهم وخاصة كبار الصحابة وخاصة اخلفاء األربعة وأعني أ

، وإن كان وعمر وعثامن وعيل، وهؤالء ال يقضون بيشء إال وقد علموا به عن النبي 

  .نهم فإن أخطأوا رد عليهم الباقونباجتهاد م



 

   
 

 

  ................................................................. والتعوذ والبسملة

ا أخطأ  ة رد عليه الصحابةعمر ولذلك  فالصحابة ال يسكتون عن ترك  ،يف غري مسأ

ا رفع اإلمام يديه يف بن الثامر طيف ر السنن فإنصغواضح وبّني، بل يف أالسنن وهذا 

كر عليه، الصحابة رضوان اهللا عليهم يعظمون السنة وجيلوهنا  غري االستسقاء أ

أن أفضل صيغ : ستدل به العلامء عىلويوقروهنِا، فدل ذلك عىل أن لذلك أصال وهذه اليل ا

االستفتاح يف الفرائض ما ذكره املصنف ولذلك أوردها، وأما ما عاداه فجائٌز، ويف قيام 

  .الليل ذاك يتأكد

د به"وتبارك جدك: "هيمنا هنا يف معنى هذه الكلمة قوله أي الغنى، فاهللا جل : ، املرا

ىل، فاهللا جل وعال هو الذي يغني،ـ وعال منه الغنى وهو الذي يعطي الغنى سبحانه وتعا

وإذا أغنى اهللا جل وعال أحدًا ثم بارك له يف ماله فذلك هو الغنى، ليس الغنى حقيقة كثرة 

ناءهم، وإنام الغنى حقيقًة  ال، بل إن الكافرين يمد هلم الرمحن مدا ويكثر أمواهلم ويكثر أ ا

ال الذي يؤتيك اهللا جل وعال   .إياه غنى القلب والربكة يف ا

، أي أن الغنى منك سبحانك ومنه الربكة سبحانه "تبارك جدك": ولذلك عندما تقول

ك تدعو اهللا جل وعال أن يبارك لك يف مالك   .وتعاىل، فكأ

د بـ"والتعوذ: "وقال ءة بأن تقول"التعوذ"، ا ملرا أعوذ باهللا من الشيطان : ، أي قبل القرا

بعد ذلك فإنه ال يرشع التعوذ وإنام يف أول ركعة الرجيم ويكون ذلك يف أول الصالة، وأما 

َن {:ألن التعوذ يكون يف أول الصالة، كام قال جل وعال يف سورة األعراف َفِإَذا َقَرأَْت اْلُقْرآ

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ ِ ِمَن الشَّ َّ   .]٩٨:النحل[}َفاْسَتِعْذ بِا

ءة ءة ، "والبسملة" :إذا أردت أي عند ابتداءها، قال: إذًا عند ابتداء القرا ، "البسملة"قرا

ءة إال يف سورة ، "البسملة"و ،]١:امللك[}َتَباَركَ {سنة يف الفاحتة وغريها عند ابتداء القرا

زهلا اهللا جل ، }النمل{ليست آية من القرآن إال يف سورة  وإنام هي آية حيث كتبت وأ

  .سورة وعال للفصل بني السور، هي ليست آية من أي

  



 

  

  

..................................................................................  

، فليس آية من }النمل{البسملة ليست آية من أي سورة إال يف سورة: أعيد اجلملة

وال من غريها، وإنام هي آية يف القرآن حيث كتبت، كل موضع كتبت فيه هذه  ،}الفاحتة{

زهل ا اهللا جل وعال للفصل بني اآلية فهي آية لكنها ليست من السورة فهي آية من القرآن أ

  .السور

أحاديث كثرية، ذكرت : ست آية من الفاحتة ؟ نقولما الدليل عىل أن البسملة لي

بيني «، أي الفاحتة،»مت الصالةقس«:قول اهللا جل وعال: باألمس حديثا وهو قول النبي 

ء الفاحتة ركٌن، وما الدليل عىل ذلك ؟  ، وهذا احلديث»نصفنيوبني عبدي  دليٌل عىل أن قرا

ه إذا ُسمّي البعض باسم الكل : إذا أردت أن تعرف الركن فالقاعدة عندنا: ذكرت قاعدة أ

إذا ُسمي الكل باسم : أو ُسمي الكل باسم البعض فإن هذا البعض ركٌن فيه، قاعدتان

كٌن فيه أي ال يتم إال به، وهنا سّم البعض أو ُسمي البعض باسم الكل فإن هذا البعض ر

  .، فدل عىل أهنا ركٌن فيه"الصالة"البعض باسم الكل وهو  اهللا 

فإن يف : ، ليست واجبًة وإنام سنة ويتأكد خاصة يف الفاحتة، فإن قال امرؤ"البسملة"إذاً 

َحيمِ {إذا فتحناه كتاب اهللا  َمحِن اْلرَّ ِ اْلرَّ َّ صحيح، : وبعدها آية فنقول،]١:الفاحتة[}بِْسِم ا

ء وهي طريقة الكوفينيهذا عّد بعض علام   .ء اإلقرا

وأما طريقة املدنيني واملكيني كابن كثري ونافع وغريهم فإهنم إذا عّدوا الفاحتة عّدوها 

ِ َربِّ اْلَعاَملِنيَ {:سبعا من دون البسملة فيقولون َّ ِ ْمحَِن {،آية، ]٢:الفاحتة[}اْحلَْمُد  الرَّ

ِحيمِ  ينِ {، آية، ]٣:الفاحتة[}الرَّ اَك {،آية، ]٤:الفاحتة[}َمالِِك َيْوِم الدِّ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ إِيَّ

بعة،]٥:الفاحتة[}َنْسَتِعنيُ  َط اْملُْسَتِقيمَ {، الرا ا َ َط {اخلامسة، ، ]٦:الفاحتة[}اْهِدَنا الرصِّ ا ِرصَ

َْعْمَت َعَلْيِهمْ  ِذيَن َأ الِّنيَ َغْريِ {، ]٧:الفاحتة[}الَّ ، ]٧:الفاحتة[}اْملَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

  .السابعة

  

  



 

   
 

 

ءة لإلمام ويكره للمأموم: وقول  ءة السورة بعد الفاحتة واجلهر بالقرا   .........آمني وقرا

بت عدُّ  يها عىل طريقة املكيني اآلي ف وهذا موجود يف كثري من املصاحف التي ُأ

ء، وهذه هي الطريقة التي كان يقرأ هبا األئمة كاملك والشافعي  واملدنيني من علامء اإلقرا

  .أو املدنينيوأمحد فإهنم يقرءون بطريقة املكيني 

  - :، أمران"آمني"والسنة يف ، "آمني: وقول": -َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –قال الشيخ 

اللني هنا، متدمها معًا، ألن آمني، فتمد اهلمزة ومتد الياء وهو حرف : أمدها بأن تقول

وقد كان الصحابة يمدوهنا، ، »أمينه تأمني املالئكِة ُغفر له ذنبهفمن وافق ت«:قال النبي 

م كان : قال عطاء كان اإلمام إذا صىل أي يف مكة، فإن عطاء مكي، إذا صىل يف املسجد احلرا

آمني، فالسنة هو مد : املصلون وفيهم الصحابة يمدون التأمني وجيهرون به فيقولون

  .التأمني

أمومني ألن النبي : والسنة كذلك : وإذا قال اإلمام«:قال أن يؤمن اإلمام مع ا

أمومني مع اإلمام معًا، كلهم يقول، في»آمني: وا وللضالني، فقول   .آمني معاً : كون قول ا

ءة السورة بعد الفاحتة": قال ، أي حينام ترشع السورة وهي يف الركعتني األوليني "وقرا

ء كانت الصالة جهرية أم رسية   .سوا

ءته ألن نبينا األكرم "راءة لإلمامواجلهر بالق: "قال ، فإن السنة لإلمام أن جيهر يف قرا

الصالة اجلهرية وهي الفجر واملغرب والعشاء إال  ما صىل بالناس إماما يف«: حممدا 

ءة ، عليه الصالة والسالم، وكذلك ما يرشع فيه اجلهر كالكسوف واخلسوف »وجهر بالقرا

  .والعيدين ونحو ذلك

ءة ": قال    .، أي يف الصالة التي يرشع فيها اجلهر"لإلمامواجلهر بالقرا

هتها"ويكره للمأموم: "قال  أن النبي : ، أي يقع صوته بالقراءة، والدليل عىل كرا

ازع القر«: حينام كان يصيل سمع صوتًا خلفه، فقال    .»آنما يل ُأ

  

  



 

  

  

  ......................................................ويكره للمأموم وخيري املنفرد

، وإنام الصالة خلف النبي ومل يثبت أن الصحابة رضوان اهللا عليهم جهروا يف 

ع هلم اإلنصات، بل ال يرشع هلم القراءة عندما جيهر اإلمام وإنام ُيرشع هلم اإلنصات، ُيرش

ءة فيرشع هلم القراءة بإخفات   .دون جهٍر هبا وأما إذا أّرس بالقرا

بعة يف املغرب  جهر اإلمام يف غري الصالة اجلهرية كاألوليني من الظهر أو الثالثة والرا

ه جاء من حديث أيب : والعشاء، نقول ال يرشع اجلهر، وجيوز اجلهر فيها للتعليم ونحوه، أل

، يقرأ فيجهر باآلية أحيانًا، وهذا اجلهر »كان يسمعهم اآلية يف الظهرأن النبي «: سعيد 

  .ال يفعل مكروها، عليه الصالة والسالم للتعليم، والنبي  بي من الن

ويكره لإلمام يف غري اجلهرية، بأن : ، ومل يقل"ويكره للمأموم: "ولذلك يقول املصنف

عدم اجلهر، : فعلها كام ثبت يف حديث أيب سعيد، ولكن األوىل واألكثر من فعله  النبي 

  .صلوات اهللا وسالمه عليه

، بناًء عىل األصلح، فإن كان األصلح له وملن بجانبه ذلك فإنه "املنفردوخيري ": قال

يرفع صوته، كيف يكون أصلح له ؟ حينام يكون املرء يف قيام الليل، وبعض الناس يسهو 

حينام يرس يف الصالة، فريفع صوته لكي خيشع فيها ويتأمل يف املعاين وهذا من جهة، ومن 

ءة قاموا فصّلوا أهل بيته فإذا جهر جهة أخرى قد يكون بجانبه زوجه و   .بالقرا

قة واجلهر بالصالة تنبيه لغريه، وأحيانا قد يكون سبب اجلهر فأحيانا إظهار الصد 

تعليم، فبعض الناس إنام علم القراءة من قراءة اإلمام، بعض الناس ُيّتبع مع اإلمام فقد 

ت تقرأ  ءة وأ ءةُفتّبع معك فيضبيكون بجانبك من ال حيسن القرا   .ط القرا

إذًا هناك أغراض إذا كانت األصلح للقلب وغري ذلك اجلهر أن جتهر، وإن كان عدم 

ة الرياء  األصلح ذلك فاألوىل لك أن ال جتهر كأن يكون ذلك سببا لطرد الرياء، وانتبه ملسأ

حدث عنها لكن الوقت قليل ونريد أن ننهي الباب، أو ألجل هذه  مهمة، وبودي أن أ

اِفْت ِهبَا َواْبَتِغ َبْنيَ َذلَِك َسبِيًال { :إزعاج الناس ء[}َوال َجتَْهْر بَِصالتَِك َوال ُختَ   .]١١٠:اإلرسا

   



 

   
 

 

أموم بعد التحميد  شئ بعد  ملء السامء وملء األرض وملء ما شئت من: وقول غري ا

وما زاد عىل املرة يف تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر يل والصالة يف التشهد األخري عىل 

ه عليه السالم   ....................................................................... آ

أموم"ومن السنن القوية أن : - َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –يقول الشيخ  د "يقول غري ا ، واملرا

أموم"بـ أموم بعد التحميد": ، اإلمام واملنفرد، قال"غري ا ربنا : ، أي بعد قول"وقول غري ا

، "ئت من يشء بعدملء السموات وملء األرض وملء ما ش": ولك احلمد، أن يقول

ا أعطيت وال : ويكمل احلديث أهل الثناء واملجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد ال مانع 

  .ا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلدمعطي 

ُه اُهللا َتَعاَىل –املصنف  أموم ال : وهو املشهور عند متأخر الفقهاء يقولون -َرِمحَ إن ا

حديث : ُيرشع له أن يزيد هذا الدعاء وإنام هو خاٌص باإلمام واملنفرد، ودليلهم عىل ذلك

سمع اهللا ملن محده، : ماماإلوإذا قال «: قال أن النبي : وعائشةعمر أيب موسى وابن 

دوا أكثر من ذلك، ومل ينقل ذلك إال عن ، ومل يرشع هلم أي يزي»ربنا ولك احلمد: فقولوا 

  .حال كونه إماما أو منفردا، هذا كالمهم النبي 

و ولكن ظاهر السنة وقواعد الرشيعة أوىل، ولذلك فإن الرواية  الثانية وانتصل هلا أ

ام  :اخلطاب وهي األرجح دليال ه ُيرشع للمأموم كذلك أن يقول مثل ذلك ألن األصل أ أ

، فالسنة أن يقول يثبت لغريه من الناس إال أن يدل دليل عىل التخصيص ثبت عن النبي 

ا ذكره املصنف، واألمر يف ذلك سهل فهي من جمر  أموم معا خالفا  هذا الدعاء اإلمام وا

  .سنة فقط

، إنام هو سنة "ما زاد عن املرة"، "ح الركوع والسجودوما زاد عن املرة يف تسبي": قال

وليس بواجب ألن أقل الواجب حيصل بواحدة وما زاد عنه إنام هو سنة ومل يرد الدليل عىل 

  .وجوبه

سبحان ريب العظيم، والصيغة  -:ورد يف التسبيح يف الركوع و السجود لفظان

  .سبحان ريب العظيم وبحمده - :الثانية



 

  

  

...................................................................................  

سبحان ريب العظيم : إن األفضل أن تزيد وبحمده أما أن األفضل أن تقول: نقول فهل

إن األفضل من هاتني اللفظتني : وبحمده ؟ نقول"أو سبحان ريب األعىل من غري زيادة 

وكالمها جائز لورود السنة به، ولكن األفضل من هاتني اللفظتني أصحهام إسنادا، وقلت 

حلديث فيجيزون كل ما ثبت يف الباب وخيارون منه من باب إن هذه هي طريقة علامء ا: لكم

  .من باب األوىل أصحها إسنادا: األوىل، كلها سنة ولكن يقولون

، من غري "سبحان ريب العظيم": إن أصح هذين اللفظني إسنادا هو أن تقول: يقول

  .هو أصحها إسناداً : ، وهذا نص عليه أمحد وغريه قال"وبحمده"زيادة 

، بأن يزيد الثانية أو الثالثة أو يزيد ما جاء "رب اغفر يل"يد عىل واحدة يف وأن يز: قال

ه عليه ": من حديث حذيفة ومّر معنا قبل قليل، قال والصالة يف التشهد األخري عىل آ

َ َوَمالِئَكَتُه {: ألن اهللا يقول ألن الواجب إنام هو الصالة عىل النبي ، "السالم َّ إِنَّ ا

ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيهِ ُيَصلُّوَن  َا الَّ ، فالواجب الصالة عىل النبي ]٥٦:األحزاب[}َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

  ّه سنة، ومر ه"معنا يف أول الدرس معنى  والصالة عىل آ ، صلوات اهللا "الصالة عىل آ

بة النبي  ه يشمل كل تقي ومؤمن ويدخل فيه من باب األوىل قرا إن  وسالمه عليه، وأ

كانوا صدق فيهم وصف أهنم من أهل التقى وإن مل يدخل فيهم هذا الوصف فإهنم ال 

  .يدخلون يف هذا الدعاء

ه قال يف صحيح مسلم وقد ثبت عن نبينا األكرم  ه مل يرسع به من بطأ به عمل«: أ

ينظر للقلوب واألعامل وال  وإنام الفضل عند اهللا جل وعال بالتقوى وإنام اهللا  ،»نسبه

ساب وهذا من فضل اهللا جل وعال علينا وإحسانه بنا وإنام  ،ينظر للناس بالصور واأل

بة النبي  ت إذا أحببت وإنام ملحبة النبي ال لذواهتم  ملحبة النبي  نحب قرا ، فأ

ت ابن صديقك أو ابن أخيك قبلته وضم مته إىل شخصا أحببت ولده، فلذلك إذا رأ

بته وقبل ذلك أحّب سنته ألن سنة النبي  ك، فكذلك من أحب النبيصدر  أحب قرا

  .هي قوله وهي االهتداء هبديه



 

   
 

 

  .................والربكة عليه وعليهم والدعاء بعده وسنن األفعال وتسمى اهليئات 

  .، ومّر معنا معناها"عليه وعليهم والربكة": قال

هي الدعاء، وقد ورد يف الدعاء  ، السنة بعد الصالة عىل النبي "والدعاء بعده" 

، واسمع هذا الدعاء واحفظه، أن أن املرء يقول بعد الصالة عىل النبي : أدعية آكدها

 إين أعوذ بك من عذاب القرب وعذاب النار ومن فتنة  :تقول بعد الصالة عىل النبي 

  .املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال

أن «: أذًا هذا الدعاء من آكد الدعاء، وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث عائشة

 إين أعوذ بك من النار ومن عذاب : ، فيقول»أمر به أن يقوله املرء يف صالته النبي 

  .القرب ومن فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسح الدجال

ُه اُهللا َتَعاَىل -ان  الطاووس بن كيسوقد جاء  يأمر ابنه بذكر هذا الدعاء، فإذا تركه  -َرِمحَ

 اغفر يل ما «: أمره بإعادة صالته، وقد وردت أحاديث كثرية منها حديث عيل 

للهم إين ظلمت نفيس ظلام ا«:، وحديث أيب بكر مرفوعا للنبي »قدمت وما أخرت

  .، وغري ذلك من األدعية»كثريا 

، أي أن األفعال له "تسمى اهليئاتووسنن األفعال " :-َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل –يقول الشيخ 

م وعند الركوع وعند الرفع : "سنٌن تسمى هيئات، قال أوهلا رفع اليدين مع تكبرية اإلحرا

م: ، السنة للمرء يف تكبريه"منه أن يرفع يديه بالتكبري، : تكبريات االنتقال وتكبرية اإلحرا

ريض اهللا –وقد ثبت ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث أيب أسيد ومن حديث عيل 

فيه اإلمام البخاري جزءا  ، وقد مجع»كان يرفع يديه بالتكبري أن النبي «: -عنهم مجيعا

  .دين بالتكبريرفع الي: فالسنة، ، وكالمها مطبوع- عليهام اُهللا َتَعاَىل  َرِمحَهُ - وكذلك البيهقي

   



 

  

  

  .........................رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع منه

  -:وعندنا هنا مسائل

ة األوىل ما هي املواضع التي ترفع اليدين فيها ؟ ذكر املصنف هنا ثالثة : املسأ

  : مواضع

 وهي عند تكبرية اإلحرام. 

 للركوع اهلويعند الركوع، أي عند : املوضع الثاين. 

 عند الرفع منه: الثالث املوضع.  

فاظ هي التي وردت يف حديث ابن عمر : املواضع الثالث ، وقد  جاء يف بعض أ

  .عند القيام من التشهد األول: زيادة موضع رابع وهو: وحديث أيب أسيد عيل 

هي مواضع ُيرشع فيها  مجيعاعىل أن كال اجلميع مرشوع، فأربع : وقد نص اإلمام أمحد

م، ولكن  آكدها إن حديث ابن عمر ريض : املواضع الثالث، ولذلك قال: تكبرية اإلحرا

ألن فيها الثالث وهي املتفق عليها، وأما الرابع فرتكها يف بعض  اهللا عنهام أحّب إيلّ 

  .فعلها أحيانا وتركها أحيانا أخرى األحيان وفعلها أحيانا يدل عىل أن النبي 

ه باتفاق : املواضع أربع وآكدها ثالث، وآكد الثالث: العمومعىل  م أل تكبرية اإلحرا

م، وهذه امل: علامء املذاهب األربعة ه ُيرشع رفع اليدين عند تكبرية اإلحرا ة األوىل يف أ سأ

  .مواضع تكبرية اإلحرام

أن مواضع التكبري ثالثة أو أربع، : وهي معاً ، عىل القولني "اإلقناع"نص صاحب وقد 

  .وكلها مرشوع عىل حسب ما ذكرت لك يف التفصيل قبل قليل

إن األصل : فنقولما هو موضع وحمل رفع اليدين بالتكبري ؟: املوضع الثاين وهو مهم

  .كون بني الركننيأن يكون رفع اليدين بالتكبري مع تكبرية االنتقال، وتكبرية االنتقال ت

أن يكون رفع اليدين حال اهلوي بالركوع أو عند الرفع منه أو عند : واألفضلفاألصل 

   .االنتصاب قائام

  



 

   
 

 

  ...................................... الشاملوحطهام عقب ذلك ووضع اليمني عىل 

ه ثبت يف صحيح  وجيوز أن يقدم املرء رفع اليدين عىل الفعل وجيوز أن يؤخرها عنه أل

ه جيوز تقديم رفع اليدين عليها وجيوز ، فدل »كّرب ثم رفع أن النبي «:مسلم عىل أ

م، »رفع ثم كّرب «:يف بعض األلفاظ تأخريها، قد جاء : إذًا جيوز التقديم والتأخري، ولكن األ

  .أن يكون بني الركنني

ة الثالثة معنا : حديثان قد جاء عن النبي : هو موضع رفع اليدين، نقول -:املسأ

أهنام : يف صفة رفع اليدين، فحديث ابن عمر يرثحديث ابن عمر وحديث مالك بن حو

أهنام يرفعان حذو األذنني ، وهذا من  ويرثبني، وحديث بن مالك بن حيرفعان حذو املنك

باب اختالف التنوع، فإذا أردت أن ترفع يديك بالتكبري فإما أن جتعلهام حذو منكبيك أو 

  .حذو أذنيك وكال األمرين جائر

مضمومة غري  أن تكون اليدان ممدودة األصابع منشورة: والسنة عند رفع اليدين

  .ع عىل هذه اهليئةمفرجة األصاب

أن حيطهام بعد : ، أي أن السنة إذا رفع املرء يديه بالتكبري"وحطهام عقب ذلك": قال

زهلام يف كل موضع ُيرشع فيه التكبري: ذلك، فإذا قال وهو أن ينزهلام بعد ذلك،  اهللا أكرب، أ

زهلامثم أذا  اهللا أكرب وحيطهام ثم بعد ذلك يقبض : رفع يديه بقبض بعد ذلك، إذًا يقول أ

التكبري كامال منفصل برفع اليدين : فيقول ،قبض اليدين فعل مستقل: ، لكي يقوليديه

زاهلام ثم بعد ذلك يكون قبض اليدين كامل مرشوع، وهذه كام نص عليه الفقهاء و –أ

  .َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل 

واردة : ، السنة يف وضع اليمني عىل الشامل يف الصالة"ع اليمني عىل الشاملووض: "قال

، وله يف »كان يضع يداه اليمنى عىل الشامل أن النبي «: وغريه حجرمن حديث وائل بن 

  -:ذلك صفات

  .أن يضع كفه اليمنى عىل كفه اليرسى: الصفة األوىل

  .أن يقبض بكفه اليمنى كفه اليرسى: الصفة الثانية



 

  

  

  ................................................................وجعلهام حتت رسته

ن الكوع ؟: الصفة الثالثة بعض أن يبض بكفه اليمنى كوعه أو كوع يده اليرسى، وأ

ال، هذا ليس كوعا وإنام هذا يسمى مرفقا، : أقبض كوع يدي هكذا فنقول: الناس يقول

  .هو العظم الناتج من قبض اخلنرص فتقبضه عىل هذه الصور، إذًا هذا هو القبض: الكوع

كل هذه الصور الثالث واردة، وقد ثبت ذلك من أو هكذا أو هكذا، وإذًا هكذا 

ن توضع اليدان ؟ قال املصنف بن حجرحديث وائل  وجعلهام ": وإسناده صحيح، وأ

  ."حتت رسته

  .نكمل غدًا إن شاء اهللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد

  

  

  

  

  

  

  

  

  


